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DEFENSORIA PÚBLI 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RELATÓRIO DE VISITA 

Cuida-se de relatório sobre as condições de custódia constatadas na 
Unidade Penitenciária Patricia Acioli, no dia 12 de novembro de 2015, pelos 
Defensores Públicos Marlon Barcellos, Leonardo Rosa, João Gustavo e• JackeIiiié' 
Antunes. 

O horário da chegada foi aproximadamente 11:50 e no local fomos 
recebidos pelo SubDiretor, que nos levou a uma das Galerias, nas quais todos 
conversaram com custodiados de celas aleatórias. 

Segundo se apurou, há três meses a empresa Faculdade do Sabor, 
responsável por fornecer alimentação na Unidade aos presos e aos agentes 
penitenciários, vinha fornecendo, tanto no almoço quanto na janta, reduzida quantidade 
de "quentinhas" e reduzida quantidade de comida em cada "quentinha", com cardápio 
único: macarrão, feijão e ovo. Os custodiados estimaram em 15% o índice de 
"quentinhas" com comida azeda/estragada. 

No dia mencionado, contudo, o alimento fornecido era feijão, macarrão e 
salsicha, segundo dia consecutivo em que tal tipo de alimentação era fornecido. Alguns 
custodiados chegaram a afirmar que no café da manhã havia o fornecimento de apenas 
um pão e 50 ml de café para cada preso e que a quentinha pesaria cerca de 100 gramas. 

ouvidos. 
	Além disso, outros temas foram objetos de reclamação pelos cidadãos 

Quanto às condições de saúde, haveria apenas uma enfermeira, com 
remédios insuficientes estocados. Foi frequente a alegação de que o médico, externo à 
SEAP, quando do atendimento dos custodiados, recomendasse apenas a ingestão de 
água, o que não era fornecido por este profissional, mas apenas nas celas, sendo que o 
fluxo de água é bem escasso, como se relatará. Quando se faz necessário atendimento 
fora da Unidade, o serviço de transporte da SEAP o faz com um atraso entre 10 e 30 
dias. Não há psicóloga na unidade e o atendimento do dentista ocorreria uma vez por 
semana, sendo que tem tratado os casos de dores apenas ministrando paracetamol. 

Em relação ao Serviço Social, foi informado a existência de apenas uma 
assistente social na unidade, a qual não estaria atendendo pessoalmente o coletivo. Em 
relação à assistência jurídica, foi informado que o atendimento ficaria restrito ao repasse 
de um bilhete para os custodiados. 

A direção da Unidade informou que o setor psiquiátrico da SEAP teria 
constatado que SIDNEI OSÓRIO DA SILVA teria problemas psiquiátricos e que, por 
isso, deveria ser transferido de Unidade, ficando, até então, no isolamento. 

Um ou outro custodiado informou, com relação a maus-tratos e tortura, 
que os agentes do SOE de sobrenomes PAIVA e ALMEIDA seriam contumazes 
agressores dos presos quando de seus transportes. Também houve relato no mesmo 
sentido em relação a um outro agente da SEAP, com lotação na unidade, também 
denominado PAIVA. 



DEFENSORIA PÚBL 
DO ESTADO DO RIO DE JAN 

Foi constatada ausência de cantina e de distribuição de material 
higiênico, havendo relatos de que vários custodiados chegavam à Unidade e ao mesmo 
sequer era entregue camisa. 	

p 	- 
40 Sobre o banho de sol foi relatado pelos custodiados que há 3 semanas' 

havia, sendo que o fornecimento de água, não contínuo, ocorria três vezes ao dia, por 5 
minutos em cada vez. 

A equipe da Defensoria Pública constatou, ainda, muito lixo nas galerias, 
com foto registrada, e superlotação, com ausência de colchões e cobertores para todos e, 
mesmo assim, com parte destes itens rasgados e já gastos. Na cela 08 da referida galeria 
havia água brotando do cimento/concreto, provavelmente oriunda do solo. A comida 
entregue foi registrada em fotografia. 
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Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2015. 

MARLON VINÍCIU 	 ARCELLOS 
COORDE DOR DI NUSPEN 
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